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3586100474OBJEDNÁVKA č.
30.10.2018ze dne:

Odběratel - fakturační adresa:

Vysoké učení technické v Brně
Ústav soudního inženýrství
Purkyňova 464/118
612 00 Brno
Česká republika

00216305IČ: CZ00216305DIČ:

Ing. Zdeňka PíšováVyřizuje:
+420541148916Tel.: Fax:
zdenka.pisova@usi.vutbr.czE-mail:

Zboží dodejte na adresu:
Vysoké učení technické v Brně
Ústav soudního inženýrství
Purkyňova 464/118
612 00 Brno

112084Dodavatel (č.SAP):
OFFICE SYSTEM s.r.o.

Vápenice 2970/17
796 01 Prostějov
Česká republika

26900467IČ: CZ26900467DIČ:

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Fax:

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném 
daňovém dokladu! Děkujeme.

Objednávka k rámcové dohodě o dodávkách kancelářských potřeb a materiálu (č. kupujícího 006573/2018/00).

CZKMěna objednávky: 08.11.2018Termín dodání:
Text položky Množství Jed. cena bez DPH Sazba DPH Celkem bez DPH Celkem vč. DPH
Dlouhý text položky

Papír A4 160 g 2,00 KS              97,89 21%             195,78             236,89
Multifunkční papír se zvýšenou bělostí A4, 160 g, pro použití v tiskárnách, kopírovacích strojích 1 balení = 250 listů.

Papír A4 250 g 3,00 KS             188,42 21%             565,26             683,96
Multifunkční tvrdý papír se zvýšenou bělostí A4, 250 g, pro použití v tiskárnách, kopírovacích strojích. 1 balení = 250 listů.

Papír lesklý, A4, 120 - 190 g/m2 2,00 KS             150,00 21%             300,00             363,00
Papír bílý lesklý, gramáž cca 120 - 190 g/m2, vhodné pro barevný tisk na inkoustových i laserových tiskárnch a pro barevné kopírování. 
Papír určený pro tisk marketingových materiálů. Balení 250 listů (balík).

Papír A3 160 g 1,00 KS             195,79 21%             195,79             236,91
Xerografický papír nejvyšší kvality, vhodný pro plnobarevný tisk a kopírování. Formát A3, 160 g, barva bílá, CIE bělost 166. 1 balení = 
500 listů.

Papír A3 250 g 1,00 KS             298,33 21%             298,33             360,98
Multifunkční papír A3, 250 g, se zvýšenou bělostí. 1 balení = 250 listů.

Obálka dopisní C5, samolepící, vnitřní t 2,00 KS              38,00 21%              76,00              91,96
Obálka dopisní formátu C5, samolepící, bez okénka, s vnitřním tiskem: šedý potisk vnitřní strany obálky pro zvýšení diskrétnosti obsahu, 
rozměr (v x š): 162 x 229 mm, vkládání na delší straně, materiál: bílý 80 g/m2 ofsetový pa

Obálka/taška dopisní B4, s krycí páskou, 2,00 KS              50,00 21%             100,00             121,00
Obálka/taška dopisní formátu B4, samolepící s krycí páskou, bez okénka, rozměr (v x š): 353 x 250 mm, vkládání na kratší straně, 
materiál: bílý min. 100 g/m2 ofsetový papír, baleno po 50 ks.

Obálka/taška dopisní B4, s krycí páskou, 4,00 KS              72,30 21%             289,20             349,93
Obálka/taška dopisní formátu B4, křížové dno, samolepící s krycím páskem, bez okénka, rozměr (v x š x š dna): 353 x 250 x 40 mm, 
vkládání na kratší straně, materiál: hněný sulfát min. 90 g/m2, baleno po 10 ks.

Poznámkový blok A4 - čistý 2,00 KS              13,54 21%              27,08              32,77
Poznámkový blok A4 - čistý, s horním lepením, listy z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a kartonovými zády, 50 listů
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Papírový špalíček, lepený 2,00 KS              35,00 21%              70,00              84,70
Papírový špalíček v bílé barvě, lepený, rozměr 85 x 85 x 40 mm, výška 4 cm

Samolepící etikety 210 x 297 mm 3,00 KS             108,99 21%             326,97             395,63
Samolepící etikety, 210 x 297 mm, baleno 100 listů á 1 etiketa

Gelový roller, 0,3-0,4 mm, černý 2,00 KS              19,97 21%              39,94              48,33
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s klipem, náplň: gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva náplně: 
černá, šíře stopy: 0,3 - 0,4 mm.

Gelový roller, 0,3-0,4 mm, červený 2,00 KS              19,97 21%              39,94              48,33
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s klipem, náplň: gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva náplně: 
červená, šíře stopy: 0,3 - 0,4 mm.

Gelový roller, 0,3-0,4 mm, modrý 8,00 KS              19,97 21%             159,76             193,31
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s klipem, náplň: gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva náplně: 
modrá, šíře stopy: 0,3 - 0,4 mm.

Gelový roller, 0,3-0,4 mm, zelený 2,00 KS              10,00 21%              20,00              24,20
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s klipem, náplň: gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva náplně: 
zelená, šíře stopy: 0,3 - 0,4 mm.

Gelový roller, 0,5 mm, černý 3,00 KS              10,69 21%              32,07              38,80
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s klipem, náplň: gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva náplně: 
černá, šíře stopy: 0,5 mm.

Gelový roller, 0,5 mm, červený 3,00 KS              10,69 21%              32,07              38,80
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s klipem, náplň: gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva náplně: 
červená, šíře stopy: 0,5 mm.

Gelový roller, 0,5 mm, červený 1,00 KS              42,70 21%              42,70              51,67
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s kovovým klipem, náplň: rychleschnoucí gelový inkoust, náplň 
vyměnitelná, barva náplně: červená, šíře stopy: 0,5 mm.

Gelový roller, 0,5 mm, modrý 3,00 KS              10,69 21%              32,07              38,80
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s klipem, náplň: gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva náplně: 
modrá, šíře stopy: 0,5 mm.

Gelový roller, 0,5 mm, modrý 2,00 KS              40,45 21%              80,90              97,89
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s kovovým klipem, náplň: rychleschnoucí gelový inkoust, náplň 
vyměnitelná, barva náplně: modráá, šíře stopy: 0,5 mm.

Gelový roller, 0,5 mm, zelený 3,00 KS              10,69 21%              32,07              38,80
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s klipem, náplň: gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva náplně: 
zelená, šíře stopy: 0,5 mm.

Kuličkové pero, 0,3-0,35 mm, modré 10,00 KS              10,00 21%             100,00             121,00
Kuličkové pero, tělo: plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s klipem, náplň: pastový inkoust, náplň vyměnitelná, barva 
náplně: modrá, šíře stopy: 0,3 - 0,35 mm.

Popisovač, 0,3 mm, sada 4 barev 2,00 KS              33,35 21%              66,70              80,71
Popisovač, ergonomický úchop, s víčkem, šíře stopy: 0,3 mm, hrot: jemný plastový, náplň: inkoust na vodní bázi, barva náplně: černá, 
červená, modrá a zelená, sada 4 barev.

Popisovač, fix, 1-2 mm, černý 2,00 KS               3,20 21%               6,40               7,74
Popisovač (fix), ergonomický úchop, ventilační víčko, šíře stopy: min. 1 mm - max. 2 mm, hrot: válcový hrot odolný proti zatlačení, náplň: 
vypratelný inkoust, barva náplně: černá.
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Popisovač, fix, 1-2 mm, červený 2,00 KS               3,20 21%               6,40               7,74
Popisovač (fix), ergonomický úchop, ventilační víčko, šíře stopy: min. 1 mm - max. 2 mm, hrot: válcový hrot odolný proti zatlačení, náplň: 
vypratelný inkoust, barva náplně: červená.

Popisovač, fix, 1-2 mm, modrý 2,00 KS               3,20 21%               6,40               7,74
Popisovač (fix), ergonomický úchop, ventilační víčko, šíře stopy: min. 1 mm - max. 2 mm, hrot: válcový hrot odolný proti zatlačení, náplň: 
vypratelný inkoust, barva náplně: modrá.

Popisovač, CD/DVD/BD, 0,4-0,6 mm, 
černý

4,00 KS               6,38 21%              25,52              30,88

Popisovač, k popisu CD/DVD/BD disků, ergonomický úchop, s víčkem, šíře stopy: min. 0,4 mm - max. 0,6 mm, hrot: jemný plastový, 
náplň: permanentní inkoust na alkoholové bázi (smývatelný lihem), barva náplně: černá.

Popisovač, permanent, 0,3-0,5 mm, sada 
4

1,00 KS              18,00 21%              18,00              21,78

Popisovač, k popisu neporézních povrchů (film, fólie, kov, plast, pryž, sklo, porcelán), odolává vodě a otěru, ergonomický úchop, s 
víčkem, šíře stopy: min. 0,3 mm - max. 0,5 mm, hrot: jemný plastový, náplň: permanentní inkoust na al

Popisovač, bílá tabule, 2-3 mm, vyměnite 2,00 KS              24,67 21%              49,34              59,70
Popisovač, k popisu na bílé tabule, s víčkem, šíře stopy: min. 2 mm - max. 3 mm, hrot: válcový, náplň: vyměnitelná, barva náplně: černá.

Popisovač, bílá tabule, 2-3 mm, vyměnite 2,00 KS              24,67 21%              49,34              59,70
Popisovač, k popisu na bílé tabule, s víčkem, šíře stopy: min. 2 mm - max. 3 mm, hrot: válcový, náplň: vyměnitelná, barva náplně: 
červená.

Popisovač, bílá tabule, 2-3 mm, vyměnite 2,00 KS              24,67 21%              49,34              59,70
Popisovač, k popisu na bílé tabule, s víčkem, šíře stopy: min. 2 mm - max. 3 mm, hrot: válcový, náplň: vyměnitelná, barva náplně: modrá.

Popisovač, bílá tabule, 2-3 mm, vyměnite 2,00 KS              24,67 21%              49,34              59,70
Popisovač, k popisu na bílé tabule, s víčkem, šíře stopy: min. 2 mm - max. 3 mm, hrot: válcový, náplň: vyměnitelná, barva náplně: 
zelená.

Zvýrazňovač, 1-5 mm, sada 4 barev 2,00 KS              19,23 21%              38,46              46,54
Zvýrazňovač, k popisu všech druhů papíru, s víčkem, šíře stopy: v rozmezí 1 - 5 mm dle přítlaku při psaní, hrot: klínový, náplň: 
fluorescenční pigmentový inkoust, barva náplně: oranžová, růžová, zelená, žlutá, sada 4 barev.

Pryž 1,00 KS               7,00 21%               7,00               8,47
Polymerová mazací pryž 58 x 24 x 12 mm

Ořezávátko 1,00 KS               4,80 21%               4,80               5,81
Ořezávátko na tužky, celokovové, ruční strouhání tužek.

Pravítko 40 1,00 KS              20,00 21%              20,00              24,20
Pravítko, materiál: plast, barva: transparentní, délka: 40 cm.

Samolepící bloček 76 x 76 mm, mix 4 
bare

4,00 KS              48,11 21%             192,44             232,85

Samolepící bloček, 76 x 76 mm, opakované lepení, mix 4 barev - růžová, žlutá, zelená, oranžová

Samolepící záložky, 20 x 50 mm 1,00 KS              20,00 21%              20,00              24,20
Samolepící záložky ve 4 barvách, rozměr 20 x 50mm, opakovaně použitelné, popisovatelné

Samolepící záložky - šipky, 11 x 45 mm 2,00 KS              13,00 21%              26,00              31,46
Samolepící neonové záložky ve tvaru šipky v 5-ti barvách (6 x 20 ks), popisovatelné, opakovaně použitelné

Značkovací bloček, 15 x 50 mm 3,00 KS              10,40 21%              31,20              37,75
Poznámkový bloček a záložka v jednom, 5 neonových barev po 100 kusech lístků, rozměr 15 x 50mm
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Lepící páska 72 mm x 66 m, 
transparentní

6,00 KS              19,44 21%             116,64             141,13

Lepící páska samolepící s vysokou přilnavostí a pevností, bez odvíječe, barva: transparentní, šíře: 72 mm, návin: 66 m.

Prospektový obal A4 50 mic 12,00 KS              59,85 21%             718,20             869,02
Plastová U kapsa A4, hladký povrch, zpevněná multiperforace pro zakládání do pořadačů, síla mat. 50 mic

Zakládací obal A4 L čirý 2,00 KS             152,30 21%             304,60             368,57
Zakládací obal A4 "L", síla 100 - 150 micronů, barva čirá

Mapa 3 klopy PVC s gumou bílá 2,00 KS              16,12 21%              32,24              39,01
Odkládací mapa A4, 3 klopy, gumička přez rohy, materiál PVC, barva bílá

Mapa 3 klopy PVC s gumou modrá 2,00 KS              16,12 21%              32,24              39,01
Odkládací mapa A4, 3 klopy, gumička přez rohy, materiál PVC, barva modrá

Mapa 3 klopy PVC s gumou zelená 2,00 KS              16,12 21%              32,24              39,01
Odkládací mapa A4, 3 klopy, gumička přez rohy, materiál PVC, barva zelená

Aktovka na dokumenty A4 6-ti dílná 1,00 KS              37,04 21%              37,04              44,82
Uzavíratelná aktovka na dokumenty s uchem, s vnitřními přihrádkami A4, 6-ti dílná

Mapa 3 klopy, prešpán, oranžová 80,00 KS              10,00 21%             800,00             968,00
Odkládací mapa A4, 3 klopy, materiál prešpán, barva oranžová

Pákový pořadač A4 75 mm, 
bílý,jednostran

5,00 KS              37,36 21%             186,80             226,03

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75 mm, na hřbetě otvor pro manipulaci, hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou, uzavírací mechanismus, 
kovové ochranné lišty, potaženo z vnější strany odolnou a omyvatelnou polypropylenovou fólií a z v

Pákový pořadač A4 75 mm fialový, 
jednost

5,00 KS              35,00 21%             175,00             211,75

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75 mm, na hřbetě otvor pro manipulaci, hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou, uzavírací mechanismus, 
kovové ochranné lišty, potaženo z vnější strany odolnou a omyvatelnou polypropylenovou fólií a z v

Pákový pořadač A4 75 mm, oranžová, 
jedno

5,00 KS              37,36 21%             186,80             226,03

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75 mm, na hřbetě otvor pro manipulaci, hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou, uzavírací mechanismus, 
kovové ochranné lišty, potaženo z vnější strany odolnou a omyvatelnou polypropylenovou fólií a z v

Pákový pořadač A4 75 mm, šedý, 
jednostra

5,00 KS              37,36 21%             186,80             226,03

Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75 mm, na hřbetě otvor pro manipulaci, hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou, uzavírací mechanismus, 
kovové ochranné lišty, potaženo z vnější strany odolnou a omyvatelnou polypropylenovou fólií a z v

Čtyřkroužkový pořadač s hřbetní a přední 5,00 KS              53,25 21%             266,25             322,16
Čtyřkroužkový prezentační pořadač šíře 20 mm, A4, s transparentní kapsou na hřbetu a vnější straně předních desek, barva desek bílá

Čtyřkroužkový pořadač s hřbetní a přední 2,00 KS              55,02 21%             110,04             133,15
Čtyřkroužkový prezentační pořadač šíře 35 mm, A4, s transparentní kapsou na hřbetu a vnější straně předních desek, barva desek 
modrá

Čtyřkroužkový pořadač s hřbetní a přední 3,00 KS              55,02 21%             165,06             199,72
Čtyřkroužkový prezentační pořadač šíře 35 mm, A4, s transparentní kapsou na hřbetu a vnější straně předních desek, barva desek bílá

Číselný kartonový rozlišovač 1-12 2,00 KS              37,12 21%              74,24              89,83
Kartonový rozlišovač A4, z kvalitního různobarevného kartonu, 12 barev, čísla 1-12, multiperforace
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Číselný plastový rozlišovač 1-12 1,00 KS              22,01 21%              22,01              26,63
Plastové rozlišovače formátu A4, materiál polypropylen, bar. 1 - 12 čísel, multiperforace, titulní list je popisovatelný

Číselný rozlišovač 1-31, formát A4 1,00 KS              44,02 21%              44,02              53,26
Rozlišovač pro číselné třídění; popisovatelný titulní list; europerforace pro použití v kroužkových a pákových pořadačích, formát A4

Podpisová kniha 1,00 KS             109,51 21%             109,51             132,51
Podpisová kniha A4 v pevných deskách s roztažitelným hřbetem, 16 listů s děrováním, s okénkem pro výměnu štítků, různé barvy

Balící papír - role 3,00 KS             160,00 21%             480,00             580,80
Balící papír v roli, vyrobený z recyklovaného materiálu. Šířka 800 mm, návin 62,5 m, plošná hmotnost 100 g/m2, hmotnost celé role cca 5 
kg.

Stojánek na tužky černý 1,00 KS              12,00 21%              12,00              14,52
Stojánek na tužky, černý, drátěný, průměr 78 mm x výška 85 mm

Odkladač stohovatelný i odsazeně bílý 3,00 KS              23,49 21%              70,47              85,27
Plastový odkladač na dokumenty formátu A4, stohovatelný kolmo i odsazeně, barva bílá

CD-R 100 ks 1,00 KS             330,53 21%             330,53             399,94
CD-R, kapacita 700 MB, rychlost 52 x - cake box

DVD-R 50 ks 1,00 KS             226,32 21%             226,32             273,85
DVD-R, kapacita 4,7 GB, rychlost 16 x, cake box

Obálka CD, bílá 1,00 KS              38,00 21%              38,00              45,98
Papírová obálka na CD, samolepící, s fóliovým okénkem, rozměr (v x š): 125 x 125 mm, materiál: 80 g/m2 papír, barva: bílá, baleno po 
100 ks.

Nasouvací lišta 30 1,00 KS             103,16 21%             103,16             124,82
Nasouvací lišta do 30 listů, různé barvy

Nasouvací lišta 60 1,00 KS             144,60 21%             144,60             174,97
Nasouvací lišta do 60 listů, různé barvy

Termodesky (termoobálky) 10 mm 3,00 KS             249,38 21%             748,14             905,25
Desky pro tepelnou vazbu, formát A4, přední strana transparentní folie, zadní strana bílý karton 250g/m2 baleno po 100 ks.

Termodesky (termoobálky) 12 mm 2,00 KS             221,25 21%             442,50             535,43
Desky pro tepelnou vazbu, formát A4, přední strana transparentní folie, zadní strana bílý karton 250g/m2 baleno po 100 ks.

Termodesky (termoobálky) 15 mm 2,00 KS             146,25 21%             292,50             353,93
Desky pro tepelnou vazbu, formát A4, přední strana transparentní folie, zadní strana bílý karton 250g/m2 baleno po 50 ks.

Termodesky (termoobálky) 4 mm 2,00 KS             249,38 21%             498,76             603,50
Desky pro tepelnou vazbu, formát A4, přední strana transparentní folie, zadní strana bílý karton 250g/m2 baleno po 100 ks.

Termodesky (termoobálky) 6 mm 3,00 KS             249,38 21%             748,14             905,25
Desky pro tepelnou vazbu, formát A4, přední strana transparentní folie, zadní strana bílý karton 250g/m2 baleno po 100 ks.

Termodesky (termoobálky) 8 mm 3,00 KS             249,38 21%             748,14             905,25
Desky pro tepelnou vazbu, formát A4, přední strana transparentní folie, zadní strana bílý karton 250g/m2 baleno po 100 ks.

Termodesky (termoobálky) 9 mm 2,00 KS             249,38 21%             498,76             603,50
Desky pro tepelnou vazbu, formát A4, přední strana transparentní folie, zadní strana bílý karton 250g/m2 baleno po 100 ks.

Jmenovka na zavěšení na krk 4,00 KS             234,00 21%             936,00            1 132,56
Jmenovka se šňůrkou na zavěšení na krk, rozměry: 90 x 60 mm, materiál: měkčené PVC, průhledná.
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Barevné magnety průměr 20mm 6,00 KS              20,00 21%             120,00             145,20
Magnety kulaté 20mm barevný mix sada 8ks

Připínáčky 2,00 KS              14,80 21%              29,60              35,82
Připínáčky do korkové nástěnky, s plastovou ergonomickou hlavičkou a kovovým bodcem

Kancelářské nůžky 20 cm 1,00 KS              24,46 21%              24,46              29,60
Nůžky s ocelovými nožnicemi, ergonomické držení, délka nůžek včetně rukojeti 20 cm

Kancelářské nůžky 21,5 cm 2,00 KS              29,72 21%              59,44              71,92
Nůžky s ocelovými nožnicemi, ergonomické držení, délka nůžek včetně rukojeti 21,5 cm

Podložka pod myš 3,00 KS             100,00 21%             300,00             363,00
Gelová podložka pod myš s ergonomickou oporou zápěstí

Baterie, AA, alkalická, 4 ks 5,00 KS              36,00 21%             180,00             217,80
Baterie, typ: LR6 (AA), druh: alkalická, napětí: 1,5V, počet v balení: 4 ks.

Baterie, AAA, alkalická, 4 ks 5,00 KS              36,00 21%             180,00             217,80
Baterie, typ: LR03 (AAA), druh: alkalická, napětí: 1,5V, počet v balení: 4 ks.

          17 585,96Celková hodnota objednávky

Kontaktní osoby kupujícího: Ing. Pavel Maxera - tel. 541 148 954 (e.mail: pavel.maxera@usi.vutbr.cz) Ing. Michal Belák - tel. 541 148 
913 (e.mail: michal.belak@usi.vutbr.cz Ing. Albert Bradáč, Ph.D. - tel. 541 148 911 (e.mail: bradac@usi.vutbr.cz) Místo plnění: Ústav 
soudního inženýrství, Purkyňova 118, Brno, V. NP - Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových 
vozidel

Datum, jméno a podpis za VUT v Brně

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že stane-li se tzv. „nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 106a zákona o DPH nebo nastane- li jiná skutečnost zakládající vznik ručitelského závazku VUT 
za dodavatelem nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je VUT oprávněno učinit veškerá vhodná opatření k zajištění budoucího nároku z důvodu splnění ručitelského závazku, a to zejména využít 
ust. § 109a zákona o DPH a v příslušné výši úhrady správci daně ponížit úhradu dodavateli.

Vysoké učení technické v Brně jako veřejná vysoká škola bylo zřízeno zákonem č. 111/1998 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku.


